
VACATURE
Beroepskapitein (m/v/x)
Ben je een vurig type en durf je de sprong te maken?

Stel je dan nu kandidaat om deel te nemen aan de zonale aanwervingsproeven om kapitein

te worden in hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant.

Als het erom gaat, maken wij het verschil. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. We zijn

behulpzaam, deskundig en daadkrachtig. Samen werken we aan een veilige samenleving.

We op zoek naar een straffe collega met pit die als kapitein het gespecialiseerde
beleid ondersteunt binnen onze innovatieve zonale organisatiestructuur.



Wat zijn je taken als kapitein (m/v/x)?

Tijdens operationele interventies coördineer je als kapitein meerdere interventieploegen
op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties. Hier ga je voor je
team door het vuur, je presteert onder druk en in moeilijke omstandigheden.

Als kapitein ben je leidinggevende op operationeel, administratief of technisch vlak en/of
gespecialiseerd in bepaalde administratieve of technische opdrachten.

Voor de eerstkomende vacante plaats verwachten we een expertise in gespecialiseerd
materieel: je neemt de rol op van administratief specialist rollend en niet-rollend materieel
en PBM’s, je coördineert dossiers omtrent materieel tussen stuurgroepen, je treedt op als
actief adviseur ter zake voor stuurgroepen en projecten, je bent zonaal contactpersoon voor
leveranciers van brandweermaterieel en coördineert opleveringen en indienststellingen, je
zetelt in het Netwerk brandweer inzake materiaal en verwerft grondige kennis
aankoopprocedures & brandweermateriaal.

Deze rol neem je op binnen onze innovatieve zonale organisatiestructuur, waarbij in het
kazerneleven de strakke hiërarchie vanop interventies ingeruild wordt voor gedeeld
leiderschap.

Je zet mee in op de doelstellingen van ons zonale meerjarenbeleidsplan:
➢ op de harmonisatie van de dienstverlening in onze regio;
➢ op preventie om naast repressie onze rol in de volledige veiligheidsketen waar te

maken;
➢ en op onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor onze taken als openbare

dienst.

De taken van de brandweer worden complexer en meer divers, waardoor er aan opleiding
en oefening ook heel wat tijd besteed wordt.

De kerncompetenties die we van alle personeelsleden van de zone verwachten, worden
ook van jou verwacht. Het gaat om:
➢ loyaliteit: je neemt zelf verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de missie en

doelstelling van de organisatie, en staat achter beslissingen die goed zijn voor de
organisatie, zelfs als ze op korte termijn een minder goed effect hebben;

➢ plichtsgevoel: je toont “een hart voor de zaak” en bent hierbij een voorbeeld voor
anderen;

➢ integriteit: je overziet bij machtsconflicten het geheel en handelt daarnaar, waarbij
je verantwoord omgaat met de middelen die de maatschappij ter beschikking stelt
en actief mee het interne beleid afstemt op hedendaagse maatschappelijk gedragen
normen en verwachtingen.
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Wat krijg je hiervoor in de plaats?

➔ Voldoening: door een belangrijke bijdrage te leveren aan je omgeving in nood. Je

komt terecht in een organisatie waar maatschappelijk belang voorop staat.

➔ Afwisselend en uitdagend takenpakket: meebouwen aan een hedendaagse

brandweerorganisatie.

➔ Een degelijke opleiding en bijscholing, niet in het minst op managementvlak.

➔ Werkzekerheid in eigen regio: als je je aanwervingsstage met succes doorlopen

hebt, word je statutair benoemd.

➔ Natuurlijk zijn de vergoedingen en extra voordelen ook belangrijk voor jou!

Daarom bieden wij als overheid aan:

★ een degelijke vergoeding volgens een vastgelegde weddeschaal plus een

operationaliteitspremie;

★ maaltijdcheques aan € 8 per dag;

★ fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk;

★ 26 dagen wettelijke vakantie en 3 dagen bijkomende vakantie (>50

jaar+1dag/jaar);

★ hospitalisatieverzekering: gratis voor jou, en ook familieleden kunnen

aansluiten aan voordeeltarief;

★ diverse voordelen en kortingen via GSD-V en de Pluspas.

Voorwaarden voor kandidaatstelling?

Een diploma van niveau A en een federaal geschiktheidsattest voor het hoger kader is
vereist om te kunnen deelnemen aan de aanwervingsproeven. Vrijstelling van het federaal
geschiktheidsattest is er voor wie al officier is bij een hulpverleningszone. Zie verder voor
de overige voorwaarden.
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Hoe gaat het nu verder?

Hoe solliciteren?
➔ Solliciteer online
➔ Voeg bij je online sollicitatie meteen volgende

documenten toe:
◆ je diploma van niveau A,
◆ je FGA (federaal geschiktheidsattest) voor het

hoger kader of een recent bewijs van
vrijstelling,

◆ een uittreksel uit het strafregister dat recenter
is dan 15/11/2021

◆ en een kopie van jouw rijbewijs B.
➔ Dit kan uiterlijk op 15 februari 2022.

Schriftelijke proef
(alleen bij meer dan 35
geldige kandidaturen)

onder voorbehoud
in maart 2021

➔ Hierin komen specifieke graadgebonden
competenties aan bod, afgestemd op het
functieprofiel.

Mondeling interview

onder voorbehoud
in maart  2021

➔ Je wordt uitgenodigd voor een gesprek, zodat we
samen kunnen kijken of wij zijn wat jij zoekt en
omgekeerd.

➔ Er kan gevraagd worden om voor het gesprek enkele
online psychotechnische vragenlijsten af te leggen.

Klaar voor de start! Er is onmiddellijk 1 vacature die ingevuld kan worden!
We verwelkomen jou als eerste kandidaat graag als

kapitein
met bijzondere expertise in materiaal.

Vragen?

Contacteer Marleen Buelens van de personeelsdienst via solliciteren@hvzoost.be of 016/
31 72 73.
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BIJKOMENDE INFORMATIE
Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant)

Hulpverleningszone Oost in Vlaams-Brabant verenigt sinds 2015 de brandweerposten Aarschot,
Diest, Haacht, Landen, Leuven, Overijse, Scherpenheuvel-Zichem en Tienen. Deze acht posten met
ruim 500 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de bescherming van de inwoners van de 32
gemeenten binnen Hulpverleningszone Oost.

Met ons netwerk van posten en diensten doen we er samen alles aan om menselijke, materiële en
maatschappelijke schade te voorkomen of minstens te beperken. Onze brandweer- en
ziekenwagendiensten staan dag en nacht paraat om in te grijpen wanneer onze burgers, bedrijven
en instellingen in nood verkeren.

Adressen van onze posten:

● Aarschot: Boudewijnlaan 4, 3200 Aarschot
● Diest: Schaluinstraat 2, 3290 Diest
● Haacht: Provinciesteenweg 34, 3150 Haacht
● Landen: Attenhovenstraat 47, 3400 Landen
● Leuven: Terbankstraat 20, 3001 Leuven (enkel beroepspersoneel)
● Overijse: Schavei 77, 3090 Overijse
● Scherpenheuvel-Zichem: Prattenborgstraat 14B, 3270 Scherpenheuvel
● Tienen: Diestsesteenweg 360, 3300 Tienen

De aanwervingsvoorwaarden

Vooraleer je kan deelnemen aan aanwervingsproeven bij een hulpverleningszone (voor
beroepsbrandweer of als vrijwilliger) dien je een federaal geschiktheidsattest voor het hoger
kader te behalen. Dit doe je door proeven af te leggen bij een erkend opleidingscentrum. Meer info
hierover kan je online vinden: http://ikwordbrandweer.be/nl. Vrijstelling van het federaal
geschiktheidsattest is er voor officieren van de hulpverleningszones.

Voor de graad van kapitein is een diploma van het niveau A vereist. Dit is elk diploma of
getuigschrift dat toegang geeft tot de functies van niveau A binnen de federale overheidsdiensten
bedoeld in bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het
rijkspersoneel. Masterdiploma’s voldoen hieraan.
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Naast het beschikken over een diploma niveau A en een federaal geschiktheidsattest voor het hoger
kader, dien je aan volgende voorwaarden te voldoen:

1° Belg zijn;
2° ten minste 18 jaar oud zijn;
3° een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
4° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
5° in orde zijn met de dienstplichtwetten;
6° houder zijn van rijbewijs B.

Aan alle bovenstaande voorwaarden dien je te voldoen op datum van kandidaatstelling.

Voor aanwerving moet je geschikt bevonden worden voor uitoefening van de functie op basis van
een medisch onderzoek.

De selectieprocedure

Deel 1 - schriftelijke proef:

Alle kandidaten die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgenodigd voor een
eliminerende schriftelijke proef indien er meer dan 35 geldige kandidaten zijn.

De schriftelijke proef peilt naar de inzetbaarheid voor de functie als kapitein in zone Oost,
Vlaams-Brabant.

Om geslaagd te zijn dien je minimaal 60% van de punten te behalen. Alleen de geslaagde kandidaten
stromen door naar deel 2 van de aanwervingsproeven.

Deel 2 - mondeling interview:

Tijdens het mondeling interview wordt de overeenstemming van je profiel met de specifieke
vereisten van de functie geëvalueerd. Er zal gepeild worden naar je motivatie, je inzetbaarheid en je
overeenstemming met de functiebeschrijving en de zone.

Je wordt geïnterviewd door een jury die samengesteld is uit  2 officieren van de zone, 1 officier van
een andere zone en 1 selectieadviseur als voorzitter van de jury.

Het mondeling gedeelte is eliminerend. Om geslaagd te zijn dien je minimaal 60% van de punten te
behalen.

De selectieprocedure resulteert in een rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van
behaalde punten op deel 2, het mondelinge interview. Je wordt na afloop van de selectieprocedure
op de hoogte gebracht van je resultaat.

Aanpassingen in de selectieprocedure nodig?

Indien je je in een van onderstaande situaties bevindt, kan je redelijke aanpassingen vragen om de
hinderpaal die verbonden is aan je beperking te verhelpen. Samen met je sollicitatie, stuur je ons als
bijlage een kopie van erkenning en welke redelijke aanpassingen volgens jou nodig zijn. De
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personeelsdienst zal op haar beurt, op basis van je  aanvraag, onderzoeken welke redelijke
aanpassingen kunnen doorgevoerd worden.

✔ Je bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorheen het
Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

✔ Je bent erkend door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als
persoon met een handicap;

✔ Je komt in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een
integratietegemoetkoming, die verstrekt wordt aan personen met een handicap op basis van de
wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap;

✔ Je  bent in het bezit van een attest dat uitgereikt is door de algemene directie Personen met een
Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale
en fiscale voordelen;

✔ Je  bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en je kan een bewijs
voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%, uitgereikt door het
Fonds voor Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten of door de Administratieve
Gezondheidsdienst of zijn rechtsopvolger in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de
preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;

✔ Je  hoogste getuigschrift of diploma heb je behaald in het buitengewoon secundair onderwijs.

De aanwervingsreserve:

Ben je geslaagd voor de selectieprocedure maar word je niet onmiddellijk aangeworven, dan kom je
in een aanwervingsreserve, gerangschikt volgens de in de selectie behaalde punten. Je komt als
geslaagde kandidaat in deze volgorde in aanmerking bij een vacature voor zover je aan de gestelde
voorwaarden voldoet. Op eigen schriftelijk verzoek kan je uit de reserve worden geschrapt. De
wervingsreserve is geldig voor de duur van twee jaar. De geldigheidsduur kan ten hoogste twee keer
voor twee jaar verlengd worden.

Kandidaten kunnen een aangeboden vacature éénmaal weigeren met behoud van hun opname in
de reserve en plaats in de rangschikking.

De stage:

● Tijdens je stage als nieuwe beroepskapitein kan je deelnemen aan de opleiding in de
brandweerschool om het brevet te behalen dat vereist is voor de benoeming en voor de
uitoefening van de functie van kapitein.

● Bijkomende benoemingsvoorwaarde (na stage): brevet OFF2

De functiebeschrijving van kapitein:

Meer info: zie functiebeschrijving kapitein.
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